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 يا رحمن اقبل امداحي 

 اداء عبده شرف 
 قصيدة تتحدث عن افضال شيخنا حاج الماحي على المديح السوداني 

 

 يا رحمن اقبل امداحي

 ضاعف افراحي في الجنات

 

 حاج الماحي مدح الماحي

 وأروى العالم واألرواح

 أب قلبا صاحي قالو كتير

 وفي القرآن جاب األلواح

 

 الماحيشئ هلل يا حاج 

 والقى نجاحي بيك اتبطر

 ألقى فالحي وألقى صالحي

 في الدرجات ترفع الواحي

 

 في كل نواحي شال الطار

 وفيك يا طه بقى سواحي

 مدحو عطيرا كاالنفاح

 جراحي لمحبوبنا بيشفي

 

 في الكاسنجر ولع نارو

 وللقرآن شيدلو منارو

 سنارو جاب الدارس من

 والمحزون لي قلبو انارو

 

 وبدأ للحمله شال الطاره

 الخمله وفيك يا طه ماهو

 نده الصالح ندهم جمله

 م يغرف ويمألهمن بركات
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 سجيه حاج الماحي الطاب

 كريمة قبايلو والذريه

 قلب العاشق وكلمه نديه

 هديه يقول امداح لي طه

 

 مدح الماحي هدي لالمه

 وزال الكربه وزال الغمه

 والسيره اهتما باألحداث

 في سودانا وعبر اليما

 

 حاج الماحي مدرسه كبرى

 والدين والصبرا وللتوحيد

 في االمداح دا الشيخ الحبرا

 واسمع ليهو وجرحك يبرى

 

 هلل شيخ االشعار شئ

 والمداح والسر الساري

 بارك نفسي وبارك طاري

 أوقد لي ناري في التعظيم

 

 صل هللا عليك والملك

 يا بدر بدور الكون والفلك

 الفيل الهلكو عدد اصحاب

 ومن في هللا تطرقوا سلكو
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 إدريس أبو فركة 

 أداء مجموعة الكوثر وادتها ايضا عبير علي

 ألحان ناصر عبد العزيز
 

 ال إله إال هللا محمد يا رسول هللا

 ابو فركة ولى هللا 

 

 ده الولدوه فى شمبات 

 وبركته للعيلفون جات

 للمية واربعين فات 

 بذكره تنزل الرحمات 

 

 بالحسين موصول نسبو 

 ورث الشرف مبهول 

 كان لبلدة كاملة يعول 

 المحسي فى الدايرة ليه قبول

 

 من فاس جاه عبد الكافى

 جاب ليه الطريق وافى 

 بالخطوة اصبح الفى

 ينشر فى الطريق صافي 

 

 تأدب عند الشيخ زروق 

 وبندارى فى محبة وشوق 

 وشيخه الضرير ال فوق 

 شيخ له العلوم فى ذوق 

 

 ظاهرة فى اب صوبانبركاته 

 وخوجلى عظيم الشان

 والشيخ فايد الزهدان

 والزين يا ولي القرآن 
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 شيخ اوليا السودانىيا 

 فى ضريحه يجتمع جيالنى 

 شيخ بدوى فى ثوانى 

 ونعيم األصلو بطحانى 

 

 وشيخ با نقا القبة 

 صالح البس الجبة

 ساقوا طيبة بمحبة 

 عرفتو زورو ال تغبه 

 

 الشيخ حمد النحالن

 سماه لألولياء سلطان

 موقد للقرآن نيران 

 مقامك مقام ولى وبطران 

 

 يا اللى السالكين منار

 يا حاكم سلطنة سنار

 ربه حباه باالسرار 

 وعمر لخراب الدار 

 

 هللا كرمو من دون ريب 

 كشفلو بعض ما فى الغيب 

 البيزوره ما هو غريب 

 كأنه فى حجره عاش وربيب 

 

 األرباب كريم وسخى 

 لبذل والبذخ فات حاتم فى ا

 مشاربه جيالنى والبلخى 

 وجنيد والشبلي والكرخى 

 

 قوم أرباب علمو الخلوات

 وشالو السبحة والركوات

 زادهم للنبي الصلوات

 وكشفو مننا البلوات
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 مرثية البرعي 

 أداء ثنائي الصحوة

 وادتها ايضا المجموعة عافية حسن 

 ووليد زاكي الدين وأشرف مبارك

 الهادي الجبل ألحان 
 

 الصالة عليك يا حجانا

 الصالة عليك يالرسول ملجانا

 

 واحدا ربي وباري 

 جاعل الليل والنهار

 خالق الطين والصحاري

 مطعم الحوت في البحار 

 

 بثني بي تاج الوالية 

 البشير كاشف الباليا

 في الصراط أمني ورجايا 

 وللخلوق شافع الوقايه 

 

 برعي في دينو استقاما 

 ر وهاماوبالرسول بش 

 ينشر الحب والغراما

 ويستعيذ من لظى وغراما 

 

 برعي فيك شاع المحبة 

 للرسول وآل وصحبا

 في الستور ضجا ولبى

 وطيبه فيها يفنى ويحبى 

 

 برعي فيك عمر مسيدو 

 برعي ليك شمر قصيدو 

 للكتاب يحفظوا ويعيدو 

 للحوار والناس مفيدو 
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 ربي باركلو في رصيدو 

 

 برعي لي الشبان عفا

 نبينا منهاجو وفا ولي 

 في الزواج بالمهر خفا 

 بعض آيات تمر وزفه 

 

 برعي لي اآلداب نادي

 برعي بي خيراتو جادا

 برعي ما كادا وعادا

 برعي لألقوام قادا

 

 برعي ليك صلى وسلم 

 برعي فيك ارشد وعلم 

 في الصراط والحشر يسلم

 بالشفاعة وهللا ارحم 

 

 ربي يا قيوم وحيا

 ال يفوت من علومو شيا 

 برعي في جنات عليه 

 في مقامو يرزق وحيا 
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 العبيد ود بدر

 أشرف مبارك 

 الحان ناصر عبد العزيز
 

 العبيد ريا يا عبيد ريا 

 عبيد ريا للرجال ضيا

 

 العبيد هل بيض النية 

 العبيد حل قالهم هيا

 العبيد ادبو مدرسة نقية 

 العبيد ربه زادو فى الحيا

 

 عبيد ريا رحمة وهديه 

 عبيد ريا نفسه مرضية 

 عبيد ريا بطنه مطوية 

 عبيد ريا دعوته قويه 

 

 العبيد فى الجهاد يفديها

 العبيد نفسو ال يغتيها 

 العبيد ادبو ما ترك شيئا 

 العبيد قلبو ما عرف سيئة 

 

 عبيد ريا يا عبيد ريا

 عبيد ريا حكمته غنيه 

 العبيد نور بدور وحنيه 

 العبيد يا صفات ماليكية 

 

 للحسن مزية عبيد ريا 

 عبيد ذلل لعواصيها

 عبيد روحو نفحة مدنية 

 عبيد ريا جايزته سنيا

 العبيد روحو بالنبي روية 

 صالة طه نغمتها دويه 

 سالم طاغي لي ابو رقية 

 عبيد ريا يشيل يكيل فيها 
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 الشريف الهندي 

 أداء عافية حسن
 

 الشريف الهندي ساكن الخرطوم 
 فيه يعومبري قرب الشاطئ نيلنا 

 

 يا ساللة طه يا كريم القوم

 تشبه األقمار في سمانا نجوم

 تنفع الملهوف تزيل وجوم وغموم

 وبرضو سيفك شاهر لألبالسة رجوم

 

 شاكر إنت وذاكر أهل القيام والصوم

 من نبينا تلقى كتاب مدد وعلوم

 علمو طامح وأصلي لدني ما مزعوم

 سرو سيد الرسل وباإلله مدعوم

 

 بري آمالنا فيك تدوم يا الشريف في

 يوسف أشفع فينا عند الحي قيوم

 مسنا من ضر وحاصرتنا هموم

 أرزاقنا فيها مشاكل بالذنوب والنوم

 

 يا مطعم الحيوان من حليب ولحوم

 إنت طبعك صافي سخي وكريم ورحوم

 شجاع جسور وحليم ما بعتريه الــلوم

 أكرمك موالك وبالجمال موســـــــــوم

 

 وبارك فى كل ساعة و يــومرب صل 

 على النبي محمد الطاهر المعصـوم

 ثم آله الغر فى الخصوص وعـموم

 والسالم والرحمة سالم جلي ومكتوم
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 نادي الجيدين

 أداء محمود عبد العزيز

 واداها ايضا ثنائي الصحوة 
 

 نادي الجيدين يا ليلى

 عبد هللا وأمين يا ليلى

 

 نسل الطيبين يا ليلى

 الركزوا الدين يا ليلى

 ديل آل حسين يا ليلى 

 والنسب رصين يا ليلى

 

 اليملوا العين يا ليلى

 اليضووا جبين يا ليلى

 ال يعرفوا شين يا ليلى

 ومثالم مين يا ليلى 

 

 الحرز حصين يا ليلى

 والركن ركين يا ليلى

 والجد ضمين يا ليلى

 وهللا معين يا ليلى

 

 اللفظ رصين يا ليلى

 واألدب مكين يا ليلى 

 والطبع رزين يا ليلى

 والساس متين يا ليلى

 

 مراغنا وزين يا ليلى

 والنور مبين يا ليلى

 قرآن ما عضين يا ليلى 

 والدمع هتين يا ليلى 

 بالذوق واللين يا ليلى

 أرشدوا تايهين يا ليلى 

 في كسال سنين يا ليلى 

 وشمباتنا تبين يا ليلى 
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 حي الصافين يا ليلى

 الكيل وافين يا ليلىفي 

 بالشوف شافين يا ليلى

 في الشر عافين يا ليلى

 

 الختم خزين يا ليلى

 لعلوم الدين يا ليلى

 ورثوهو بنين يا ليلى 

 للدين صاينين يا ليلى

 

 بالصاد والسين يا ليلى

 صليت ألفين يا ليلى

 وسالم كل حين يا ليلى

 للنبي ياسين يا ليلى
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 نعم السادة

 الحسن    عبد هللاد يالس

 محمد عثمان أمينالسيد  و 

 أداء ثنائي الصحوة
 

 

 نعم السادة

 الذاكرين

 أوالد فاطمة 

 عبد هللا وامين 

 

 زور بودادا

 ذرية النبي في السجاده

 تلقى سعاده

 في الدارين تحظى مرادا

 

 الشرفا القاده

 كرام أصول واألجدادا

 نسبم سادا

 أذكى وأفخر إسنادا

 

 أدب وزيادة 

 يقوموا الليل هم وعبادة

 كرما ندادا

 في كسال وشمبات اوتادا

 

 هبات ووفادة

 وللضيفان عشا ورفاده

 زاد وزواده 

 طريق النبي واألحفادا

 

 ملوك إرشادا

 من آل النبي شيل أورادا 

 بغير هواده

 لنفسك أكرم إعدادا
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 الرب أشادا

 بآل البيت األنجادا 

 فاطمة زهاده 

 والكرار سيف وجهادا

 

 كالغيث جادا

 رسول هللا باإلمدادا 

 قوم يا منادى 

 زرعك ال ياكلو جرادا

 

 صلوات زادا

 مالك الملوك الجوادا

 للنبي وأوالدا 

 عدد الحالف والعادا
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 المهدي محمد احمد االمام
 

 من ساللة الحسني المهدي االمام
 راس شيوخ الزهد للمكارم يهدي

 
 امامنا مولود في لبب
 جنوب مدينة دنقال

 وفي كرري ينشأ باالدب
 ووالده ليهم ينقال

 
 حفظ الكتاب في طاشرات
 والحرفه في نجر المراكب
 في عمره جاتو مبشرات
 امداد وفيض هللا ساكب

 
 دارس خالويها الغبش
 في بربر المتصوفه

 اللوح وفتريته وفرش
 وقلوب تذوب متخوقه

 
 سماني الطريق المهدي

 حب الكهوف في ناس ابا
 فريقوكان نوارة 

 دا النوره باهر ما خبا
 

 اخد الطريق القرشي زين
 والقرشي آمن دعوته

 واتالقو بالنسب الرصين
 ومهدي عرس ابنتو

 
 بدأ الجهاد بالرب عزيز
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 ينصر لدين هللا عيان
 هزم الجيوش واالنجليز
 في الحرب ساطع بالبيان

 
 حاصر الخرطوم واسقط
 حكم غردون الخواجا

 لم يعوج قط والمهدي
 ي للرحمن وناجاكان داع

 
 ومات االمام المنتصر
 في اول العقد اربعين

 وخلى في السودان كسر
 وارحمنا يا باقي ومعين

 
 صلوات على نبع الشرف
 سيدي الرسول المصطفى

 الغالي للنيران صرف
 لمن يقول كفى واكتفى
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 ازرق توتي
 ازرق توتي 

 النور البقا

 شيخنا الخوجلي

 مدد اتسقى 

 

 عاش في توتي 

 ودفن في بحري 

 حلة خوجلي 

 قايم السحر

 

 امك ضوه

 سليلة الفقرا

 ادريس ابو فركه 

 اب نورا ضوا 

 

 زائع الصيت 

 سليل السبعه

 الحج البيت

 يزوروا التسعه 

 

 

 ابوك يا الجاز

 الخزرجي محسي 

 وعلمه الحاز

 من نار القبس 

 

 حفظ القرآن

 درس التوحيد 

 من اهل الشان

 من مدد احيد 

 شاذلي قادري

 تمبكتو ومن 

 والداراوي

 الشيخ في وكتو 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 دانسوالعلماء وشيوخ الصوفية بالمديح 

16 

 

 

 اسمر لونه 

 كثيف اللحيه 

 هادي سكونو 

 وبالدين يحيا

 

 يلبس راقي 

 عبايتو الخضرا

 وطقمه عراقي 

 كأنو البدرا

 

 كتاب والسنه 

 صالتو جماعه 

 وحسن الظن

 محب للطاعه

 

 قط ما يواكل 

 في مائدتو 

 تارك الصاله

 لو كان فائدتو

 

 دايم صمتو 

 ودوده عبارته 

 سمتو فاخر 

 متينه جبارته 

 

 انقذ ناس

 بي سر الطينه 

 ازال الباس

 النصر الدينا

 

 شيخنا وسيدنا 

 ازال البوره 

 وجابو عميدنا

 زواج الكوره 
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 حياتو طويله 

 وعاش تسعينا

 وقدره جليال 

 العالي جبينا

 

 صلي ربي 

 على صباحنا

 وزيدوا حبي 

 وزيد نجاحنا 
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 الشيخ أحمد ود الخدام

 
 

 كالمسيد القوم ما فيهو 

 شيخ احمد ود الخدام

 راية النبي بصالة وسالم

 

 في ام قرقور مولود القامه

 منها مناقل تمشي جنوبا

 ودا الخدام للنبي بهياما

 ليهو الناس بالحب مجلوبه

 

 ابو الشول عمه اخو ابوهو

 ومنه تلقى طريق القوم

 باالسرار كرموهو حشوهو

 وهجر الدنيا وحب النوم

 

 زرقهودع شيخو وسافر 

 شرق النيل وشمال لرفاعه

 وكان في صيتو كما كالبرقا

 نفع الناس افراد وجماعه

 

 ناسب واصهر للشكريه

 ومن المغرب تاني تزوج

 وربنا اكرمو بالذريه

 سيف الحق الماهو معوج

 عاد لعبودي وشب مسيدو

 وعمرو الكان في كم عشرين

 بارك ربي وليهو يزيدو

 وعاد ليخدم هذا الدين



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 دانسوالعلماء وشيوخ الصوفية بالمديح 

19 

 

 

 

 

 ال وابيض لونهكان جمي

 فارس الخيل المافي مثيلو

 عالي الهمه ورايعه فنونه

 عابد ذاكر صبحو واصيلو

 

 اوالده اغر كمان والقرشي

 وامام المالك وعبد الباقي

 وكانوا كواكب زي الشمش

 ابوهم ليهم راعي وساقي

 

 بعد اربعين اتوفى الساطع

 دفن بيالوي في اول امرو

 ونقل القبر بسرو الباتع

 ودفن في عبودي بدر القمر

 

 خالوي طليح كان ليه الصوله

 حفظ قرآنو ودرس العلم

 مدد من باري ومدد المولى

 وحقق كل مرادو وحلمو

 

 كان في الذكر يصول بحصانو

 وكانت ناقته ترود الحلقه

 عالج مرضى وكل العانو

 وكان بيزيد في النور وااللقا

 صالتي عليك يا طه االمي

 معبىسالمي يصل اصناف و

 تزيل لي كل كروبي وغمي

 ونصل الروضه ونصل الكعبه
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 الشيخ حياتي
 

 شيخنا حياتي ضو

 قول في مدحه سو

 

 المولود في ام ضو

 بان والقافياته دو

 جده عبيد ليه دنو

 البادراب بيه حنو

 

 ابوه المات في الغزو

 في جيش المهدي ضو

 وحياتي صغير زهو

 بي حفظ كتابنا كو

 

 عام اوفي عشرين 

 اقل مدح ورو

 قال في شافع العصو

 لخمسين عام وشو

 

 حياتي حياته لو

 ما فيها هيام سقو

 كان اتالشى ومحو

 من الدنيا وخفو

 

 بيه قلوب ناس سمو

 عبدو الرحمن خشوا

 حبو رسولهم حفوا

 بالطاعه وما عصوا

 

 بي خبرا حار دهوا
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 في السبعين عام نعوا

 وحياتي قبوره حووا

 رزوابالناس خبرا 

 

 الصقيعه ضريح بنوا

 لحياتي لمن بكوا

 بالنور وعطور كسوا

 ربي ارحم لمن سخو

 

 صليت على من رجو

 في اآلخره خلوق نجو

 ينجي الجار واللهو

 وشافع التاب وانتهو

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 دانسوالعلماء وشيوخ الصوفية بالمديح 

22 

 

 الكباشي
 

 زيد في حبي

 وزيد انعاشي

 وجيب في القول

 سيدي الكباشي

 

 هو ابراهيم

 وابوهو امين

 في هللا يهيم

 الدينصافي 

 

 اخضر لونو

 واوسط طولو

 كريمه بطونو

 حسيني فطونو

 

 العركي قبيلتو

 ابو الشامتين

 التقوى نزيلتو

 ندي الراحتين

 

 للناس معروف

 بابن سهول

 الخالي الجوف

 في هللا يصول

 

 حفظ القرآن

 حب التنزيل

 بالفادني كمان

 من خيرا يكيل
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 مسيد ود عيسى

 مالهو علوم

 ومتون وحديثا

 عموموفقه 

 

 حياتو جبال

 سليت وفريد

 وغار وجالل

 وحوار ومريد

 

 طريق القوم

 طه البطحاني

 قليل النوم

 بي االضعف حاني

 

 شاعر اديب

 وكاتب وبارع

 قادري نجيب

 وللخير زارع

 

 صليت مليار

 تسليم اكتر

 ليك يا مختار

 حبي مكنتر
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 مدد تقيل

 
 عليك تقيل كوبا

 يا الشرب كوبا

 تقيل مدد

 

 العشوق هام في غرتا

 والعجوف بالحب درتا

 نبرتا يا حالتو جمال

 سرتاوالخلوق شافت 

 الفضايل كوم ما غرتا

 ليلى ياناس ضل شجرة

 

 النسيم الجاب من هبتا

 المحاسن جات صبتاب

 فؤاد كايس قربتاوال

 من دنان الريد شربتا

 الخساره ان يوم غبتا

 ليلى هي الواجبه محبتا

 

 امكتول بحتهاشم قلبي 

 حالة صحتا لشيخ حياتي

 الفيوض ومدود اوحتا

 ريحتا في الشريف صديق

 منحتا لود تميم تطرب

 جرحتا وما بتروح آثار

 

 العشوق ولهان بيتا

 في هيام مشتاق جيتا

 بالكبود الفايح شيتا

 نيتا الكمال في بياض
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 كيتا العاقبيا حالة في 

 ليلى بالحق عاش ميتا

 

 الحروف الذوق التا

 بالحنان والريد بلتا

 في بحور الشوق جلتا

 دلتاو جات لقدوره

 القلوب طايعات هلت

 واب عكاشه الالبس دبلتا

 

 القلوب الجات امته

 من مسك وعطور شمته

 في العاليات همتهليلى 

 داوت المجروح ضمتا

 برعي والماحي في لمته

 وابقى مضمون في ذمته

 

 الحبايب جات جنتا

 سعدوا شافوا لنور وجنتا

 الغرام والريد محنته

 ديل عيون وال اسنته

 ماني قادر لي شحنته

 سنتا موتي يبقى على

 

 ارستاالمحبه الفي 

 حستا ضويا اريت ام 

 روحي في االرواح جستا

 ضلوع وفؤاد دستا بين

 البتشفي الروح لمستا

 يا سالم على طيب جلستا
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 جلجلت في الطار دقتا

 في صميم الروح طلقتا

 بقتاشعللت نيران 

 في الروح حرقتاخلخلت 

 ود سعيد خايف فرقتا

 ليلى الشقتاديل وا كالي 

 

 دهشتا بديعالجمال و

 العيون وحالة رمشتا

 بشتا ود حليب كايس 

 في خريفا وصيفا وشتا

 ماس لطشتايا اب شريعه ال

 جوف عطشتامن ما بتروح 

 

 غرقان لجتا ود سعد

 وعوض الخدام بهجتا

 القلوب الجات فجتا

 لهيب الشوق زجتافي 

 ومن سموم النار نجتا

 وزمزم تشرب من مجتا

 

 الصالة نفوسنا الزكتا

 والسالم لي طيبه ومكتا

 وشكتا متعد قلوبنا الها

 عد دموع العين االبكتا

 سبكتاصاغ لي روعة ال

 ايدي في ايدا بدور مسكتا
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 الكريمه عطاها ومدتا

 زارت النيران سدتا

 الخلوق بي فوق عدتا

 عذاب الفيح صدتامن 

 القلوب الشالت وودتا

 شوف بالغرام والشوق هدتا

 

 ليلى في المثبوت عزة

 للنداده تفوتا وبزتا

 النقيع والموت غرزتا

 والحمام القاتل حزتا

 يا حالة في السيف هزتا

 في الحروب والخوف ركزتا

 

 السهر وسهاد افتا

 ضفتا البحورا غريق

 ود حليب ماسك دفتا

 بالشوق حفتاوالقلوب 

 كل نزيد في هيام ما كفتا

 بس تزيد النار ما طفتا

 

 

 وفتا زفتا لفتا صفتا اخفتا
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 الشيخ يوسف ابو شرا
 

 سيدي اب شرا

 يوسف امير الزاهدين

 شجر الضرا

 

 من اب حراز يا سالكين

 من االباطره المالكين

 واالولياء الصالحين

 والمؤمنين المتقين

 

 ولودو قبل قرون تالت

 اب حراز بلد الكمالفي 

 ال دنيا حبا وال التفات

 وكان من خير الرجال

 

 وابوهو قنديل الدهب

 والتايه امه الفاضله

 العركي معروف النسب

 لي فاطمه نسبو النازال

 

 حفظ الكتاب في التاسعه

 عشرين تولى خالفتو

 االيدو بازله وواسعه

 والعادي يقطع آفتو

 

 سبعه آالف خلوتو

 البالدمن كل انحاء 

 مأل البالد بي شهرتو

 وكل فن في الدين اجاد
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 طيبه شادا واسسا

 وللخلوه عيشا بتزرعا

 ومن المكارم لبسا

 وفي كل خير يهرعا

 

 للفقه استاذ مستنير

 وخليل بيختمو كل عام

 يوسفنا كالبدر المنير

 بنبينا اتسنن وهام

 

 وضيافته يوميا تفوق

 االربعين اردب عيوش

 لشفوقكان والد الناس ا

 واب حراز كالت جيوش

 

 في اربعه وتمنين سنه

 مات الكريم ابن الكرام

 خلف والد نعم الجنا

 ونالوا بي جاهو المرام

 

 يا ربي صلي وسلما

 يا ربي انعم واكرما

 لي من عرج بالسلما

 ما لبى حاج واحرما
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 الشيخ القرشي ود الزين
 

 شال الفقرا وسد الدين

 العينومنظر باهي بيملى 

 دا شيخنا القرشي ود الزين

 

 محمد احمد اسمه االصلي

 ابوه الزين واصله حجازي

 يقيم الليل من اجل الوصل

 ولالعداء بالحسنه يجازي

 

 مكان ميالدو ارض حالوي

 والزياره السيده الوالده

 كم عالج بلوات وكفاوي

 وخلف بعده الذكرى الخالده

 

 ود ام حمدين استاذو الفقهي

 الفادني حفظ قرآنوومن 

 وحب رسول هللا بالوله

 وصاحب الوكت الكان في آنو

 

 هجر الدنيا وذم متاعا

 وقال المال بيميل العقال

 اصله الدنيا سراب ولعاعه

 اال لمن لآلخره الحقال

 

 ابيض لونه مشرب حمره

 وشكله جميل كالبدر الضاوي

 هايب شيخو مطيع لالمرا

 وليه قصص في االدب الداوي
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 طريق القوم من احمد واحمد

 بن بصير والشيخ الطيبي

 دا السماني البحر الجلمد

 يصرف من الجيب والغيب

 

 روض نفسه كسر شهواتا

 والتسعين يقضيها في خلوه

 حطم من الذات زهواتا

 وشال ظلمانا وجاب الجلوه

 

 شيخ المهدي كمان ونسيبو

 ومنه تزوج بنته النعمه

 وكان المهدي حوار وربيبه

 وكان لي شيخو اليد والدعما

 

 في تسعين زاد عمرو بخمسه

 وصلى عليه ود نور الدايم

 توفى الشيخ الكان الشمسا

 ويبقى هللا الواحد ودايم

 

 صلي وسلم ربي حميدو

 بالصلوات الما معدوده

 وقط ما نشبع وتاني نزيدوا

 وتفتح كل طرق مسدوده
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 الشيخ عبد الباقي النيل

 ابوه الكاهليعبد القادر 

 وامه الشايه من الشكريه

 يا اهل هللا يا نعم االهل

 واالنساب اقدار مجريه

 مولود بجوير الفي بطانه

 ومسيده العامر بام قرقور

 حيران الشيخ تقى وفطانه

 في الدين بازاتن وصقور

 عمره الفات ميه وخمسين

 وخليفته الشيخو في حياته

 مكاشفي االحمد يا سامعين

 عهده بيرفع راياتهوفي 

 ابوهو اتوفى وجده الكفله

 محمد اغر الشيخ الصالح

 ديل اهل هللا نجوم ما افلو

 دينهم يحلي البحر المالح

 وجاته امانتو المن عبد هللا

 ود العجوز الشيخ البركه

 وساهر شيخنا وارشد ودل

 والخلوات واوراد ما تركا

 تالت زوجاته وتسع اوالدو

 دريهنشروا طريق قوم القا

 وكانوا كما كان البوالدو

 نعم خالئف والذريه

 العلم والقران وتسليك طريق القادريه

 عاما 150عمره 

 شيخ احمد المكاشفي في حياته

 احمد المكاشفي وعوض الجيد وعلي اب سبيب

 لقبه النيل
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 الشيخة امونة بت عبود
 

 السودان مالن

 بي اجمل الموجود

 ومن الصالحات

 عبودقول آمنه بت 

 

 الشايقيه في حاضرة شندي

 الف وتمنميات هي درة العهد

 والطهطاوي اشاد غرة المجد

 الورعه ونبيله من مهد للحد

 

 واخواتا الكرام مهيرة الغراء

 وغوالي ومرار وفاطمه الزرقاء

 عبود الفريق من نسلها الضواء

 ومدفونه في مقابر رية الشماء

 

 ال تقابل الرجال اال وراء ستار

 مدارس للعلوم والفقه تحتار

 تحفيظ الكتاب المنجي من النار

 الزاهده وكريمه ترجو نعم الدار

 

 شادت خلوتين للرجال ونساء

 ربت للرجال من اجار واساء

 نسجت للجميع من قطنها كساء

 زينة عابداتنا في صباح ومساء

 قول ام الكرام مولوده في اوسلي

 وفي وادي البشاره خلواتا باالصل

 ال االراضي االهل للوصلاهدو

 وخالوي وتكايا ومدرسه وفصل
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 جلبت للرجال والشيوخ للدين

 ومزارع لي قطنها وخير نساجين

 صناع الجلود عماال ومزارعين

 خلوات البنات للخيوط غازلين

 

 ال تنفق على الخلوات مال زوجا

 لي ابنا السبيل تنفق وذي الحوجه

 والحجاج يجوها فوجا وراء فوجا

 ن اقيف امونه هي الموجهالبحر ا

 

 في قارتنا غربا امونه ذاع صيتا

 مين الفي الحجيج الما لبس خيتا

 والشقبايه نعال مصنوعه في بيتا

 وحرمك يا االزيرق بالروح فديتا

 

 صليت والسالم غير عدد كايل

 لي سيدي الرسول الما نهر سايل

 تاج راسي وحبيب وبي الجمال قايل

 بنا زايلتكفينا الخراب في ام 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 املصطفي ) رحمه اهلل (أحمد الراوي الدكتور / خالد 

 دانسوالعلماء وشيوخ الصوفية بالمديح 

35 

 

 الشيخ دفع هللا المصوبن

 
 سيد القوم الشيخ دفع هللا

 اب صوبان من نورو اتملى

 الدعا هلل تعالى وجل

 

 يا ود فاطمه بنت سالمه

 جدك نور هلل وعالمه

 عليم بالشرع زعيم واماما

 وخير االسره امتد وداما

 

 في ام دوانه مكان ميالدو

 عام االلف بعد هجرتنا

 الحصاحيصا قريبه بالدوعلى 

 ضوا ونورو عديل يجهرنا

 

 حافظ وتالي كتاب المولى

 ومن الوالد لبس الخرقه

 صار في شيوخنا مكانو االولى

 وكان في وجهو خطوف البرقا

 

 ابوهو الروحي الشيخ ابو فركه

 ونال العلم على صغيرون

 وكان التقوى وحاز البركه

 ووجهو ملثم لو تدرون

 

 وشيخو الفرضيدرس الفقه 

 ووارث كرم ادريس ارباب

 شغل الناس في طوال وعرض

 وملى بعلوم الدين الباب
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 عالم زاهد ونور كالشمس

 اشادوا العلما بنورو الزاهي

 بذكر هللا اليصبح ويمسي

 يراقب نفسه بتقوى هللا

 

 

 اوقد ناورو وبنى للخلوه

 وارشد علما طريق القوم

 واكرم بالقنطار والملوه

 معروف بسرد الصوموكان 

 

 ارشد ناس الشيخ ابوشله

 ومنو طريق القوم اتوسع

 كم من قادري اتباخت وهل

 مدد دفع هللا الدفق ورضع

 

 مجالس شيخ الدين ومصوبن

 قط ما فيها كالم الدنيا

 حباب سيدي البطران ومسلطن

 وفي التسعين غادرها الفانيه

 

 صلي صالتا ماال شبيهو

 عليهو نبينا الشاد الدايره

 خالد وامه كمان وابيهو

 وتبقى وجوه احبابنا النايره 
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 االستاذ عبد المحمود نور الدايم
 

 

 حيي الشيخ القايم وصايم

 عبد المحمود ود نور الدايم

 ولي هللا السماني

 

 في ام طريفي والدة سيدنا

 مكانا من الخرطوم في شماال

 وشيد طابت وفيها مسيدنا

 طرد ثعبانا وزادا جماال

 

 قريشي وقول جموعيجعلي 

 ومن بني هاشم اصل منابعو

 اساس عباسي بطيب فروع

 ويسلم كل الجاهو وتابعوا

 

 جده الطيب راجل ام مرح

 والليمون هي السيده الوالده

 كم في هللا يهادي وفرح

 وربي يثيبو الجنه الخالده

 

 لبس الخرقه وشيخو القرشي

 وحافظ عندو كتاب المولى

 وود زروق الفقه المحشي

 كمان استاذو وعنده اطال

 

 دا شاعر مادح لي مركزنا

 رسول هللا الجاب الشرعه

 مديحو فصيح بالقافيه ووزنا

 كالمو جميل موزون الجرعه
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 نحيف البنيه واخضر لونه

 خفيف اللحيه جميل الصوره

 مجاب الدعا وهللا في عونه

 ويتلو السورة بعد السوره

 

 همو اآلخره ودايم العزله

 الي كتابناوذاكر دايما وت

 كالمه قليل والفاظو الجزله

 بالتأليف النال اعجابنا

 

 حوارو كتير كابول وجبرتا

 ومصر ويمن وحجاز وجزاير 

 يا الفي هللا عانيت وصبرتا

 تخاف هللا في جهر وسراير

 

 عاش سبعين في دنيا الزايله

 وموته الكان من قبال ميه

 ومات ابو ايدا كارمه وكايله

 اميهوكان سماني وكان 

 

 صالتي عليك النور الهادي

 صالتي تصل للسعد البادي

 سالمي يجي من قلبي الصادي

 وتبقى شرابي ونعم الزاد
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 الشيخ الجعلي

 

 

 شاد الخلوه ونفع الناس

 الشيخ الجعلي اسد كدباس

 

 جعلي سريحي موطنه بربر

 في مخيريف الزاهيه ولودو

 التمساح في بحرو وبر

 جودوكريم النفقه وفايق 

 

 حافظ قاري على الكاروري

 وجابو امام صلواتنا الخمسه

 ودرس الفقه على عريقابي

 موطأ مالك كان الدرسا

 

 في كدباس شاد لينا الخلوه

 وكان في لفظه جميل النكته

 وكان للفقرا شديد السلوى

 جميل الكلمه جميل السكته

 

 كان طمعان في رضا المولى

 كاظم غيظو شديد الصفح

 يخشى ليوم الهوالوكان من 

 ودايم الجود في السر بالنفح

 

 طويل القامه واخضر لونو

 واسود شعرو وابيض قلبو

 واسع صدره وصادق عونه

 ساطع مددوا ودايم حلبو
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 جا خراساني جابلو امانتو

 وبشر بيهو السيد الحسن

 سبع سنين وغارو مكانتو

 ورابط فوق النفس الرسن

 

 

 ظاهر ورعو شديد التقوى

 كر وعابد سنيكثير الذ

 كالمه قليل ال زاد ال لغوه

 ويكره في االخوان الظن

 

 صادق لهجه صالتو جماعه

 وتالي كتاب هللا يوماتي

 وملجا الفقرا شديد الطاعه

 يخشي اليوم اآلخر وآتي

 

 ارشد لي مادحنا الطايع

 ود مصطفى وبيهو تغنى

 سمعنا مديحو راقي ورايع

 واصلو رباط ادوهو الفن

 

 التمنين اتوفى االمهفي 

 وفارق لي دنيانا الفانيه

 بام درمان من مس الحمى

 وفقد الفقرا االيدي الحانيه

 

 صالتي عليك يا جبل االمه

 حبيب هللا المالي حياتي

 والتسليم الزايل هما

 بلفظ البرعي وسعد وحياتي
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 الشيخ حسن ود حسونه
 

 يا لسان قول في ابونا

 وهاتي وامدح ود حسونه

 

 امه فاطمة وجده موسى

 وجده اندلسي الجذور

 زي كواكب في شموسا

 والثمار فيها البذور

 

 عنده اخوه يغنوا ليهم

 ناس نفيسه وناس سوار

 وعجمي ايضا برضو فيهم

 ديل جوارم هو الجوار

 

 في كجوج مولود ابونا

 وفخر نهر النيل ولودو

 وصارت القنطور لبونه

 حين صارت من بلودو

 

 دربو وسلوكوقادري في 

 سافر الشام والحجازا

 وفي مصر زال الشكوك

 والسياحه الطيبه حازا

 

 ابن بنده وتور باعوضه

 غره في جبهة بالدنا

 عاف للدنيا وعروضا

 وخلى تقوى هللا زادنا
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 غارو مسكنو في بياتو

 ويلبس العشر في ثيابو

 وظل زاهد كل حياتو

 وزاده بالقرض وجرابه

 

 

 

 لخلوهيذبح الشاتين 

 وفي الخال حفر الحفاير

 عالج االمراض وبلوه

 واكرم القاعد وزاير

 عاش زي تسعين واكتر

 وفارق الدنيا ودروبا

 ولم يكن بكرامه يغتر

 وطلق الدنيا وطيوبا

 صلي ربي على نبينا

 محمد الهادي المطهر

 والسالم يصل المدينه

 عد ما اثمر وازهر

 في كل خلوه طعام شاتين

 الدنيا وما ملكتهوملك 

 وشيخنا الراقي بيملى العين

 وكل اهالي الخير سلكته

 سكن جلبابو عشر

 واكلو قرض يا اهل هللا

 للناس نفع وحفايرو حفر

 وجلبو عظيم كان نعم الجاه

 نسبو العالي شريفي حسيني

 هجري بطلق ناري 1075مات 
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 الشيخ التوم 
 

 شيخ التوم اب جلبا دام   في شان هللا اتعبد وهام

 من الطيب نالو مقام   سبعة سنين في سبع ايام

 

 شيخ التوم قادري وسماني   وشيخ التوم امرك هماني

 يا الراعاني وما ذماني        لبحر النور التوم ضماني

 

 اديب االدباء الشيخ سماكا   وللسمان جابك لماكا

 بعد سبعين مالك تماكا   وبعد القرشي كمان اماكا

 

 شيخ التوم نسل الجيالني   شريفي وحسني يا حباني

 باني   عاش تسعين كل حيا فانيجوار سنار مسيد وم

 

 ابوهو الشيخ با نقا يا سادة   لم بهاري في اربجي نادا

 طريق القوم بالذبح عبادة   حبت روحه الموت وزيادة

 

 شيخ التوم اليعقوبابي   دا السمان العاق الدابي

 التبعوه كهول وشباب   كوكب ضاوي ليل وشهاب

 

 وسطو شيخ التوم الدايم بسطو   واول واحد كرب

 حلحل دينو وسدد قسطو   والف قدم في الحق بيخطو

 

 االتربى في عز الحارة   وصحبه امراء شداد وكبارا

 السلطان هو خاله عمارة   وكان للمشيخة نعم الجارا

 

 صلي ربي علي شفيعنا   الحبيب روحنا وربيعنا

 من برامجنا ومذيعنا   من كباراتنا ورضيعنا
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 قصة أب موسى الشيخ
 

 لي دينو دوام متوضي   لي ربنا دايما يرضي
 الكمل سننو وفرض   ابو قصة الشيخ المرضي

 
 يا موسى الشيخ ابو قصة   البي المكارم اوصا
 من عاصم يقرا وحفصا   حفظ الكتاب بالنصا

 
 يا ود يعقوب والمرجب   لي والده وجلبه بيحجب
 بي كل كرامة بيعجب   في كل عزايمو بيوجب

 
 الجعلي المن كنوري   هاجر لي نشر النوري
 متاسيا بي النوري   والكرخي والدينوري

 
 يا مستجاب في دعاهو   يا ذاكرا في خالهو
 والصيد ما راد بالهو   تسبيح هللا واسماهو

 
 بيك ود حسونة يا موسى   قال من افراد الغوثا
 والحكمة دوام بنكوسا   صدر الرجال محبوسا

 
 قولو   قصة عجول وخيولو االدهش تيرا في

 بي قدرة ربنا صولو   والرب كريم في نولو
 

 يا زينة اليعقوبابي   مفتوح مشروع الباب
 مدعوم بعلوم ولبابي   والمات في عز وشباب

 
 فوق السبيل في قبة   وضريحو نسيمو الهبا

 الحب الدين والربا   ومنه العلوم تنكبا
 

 البر الهاديصلوات الرب الهادي   لنبينا 
 عدد المحيط الهادي   عدد الرمال ووهادي
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 الحسن سيدي
 

 الشاغل قلبي وحالي   قول سيدي الحسن الغالي
 
 

 الناشي في مكة الطاهرة   مولود في مدينة بارا
 مدفون في كسال الباهرة   اعالم للدين ومنارا 

 
 مولود قبال مائتين   والوالدة السيدة رقية

 للصفتين   اخالق وشرف ذريةالحامل 
 

 يرعا الشيخ الكباشي   وآداب الخلوة الصعبة
 حين يمم ابوهو وماشي   متوجه دار الكعبة

 
 االب شيخلو العلماء   في الطائف ومكة وطيبة
 الما بتوفيهو الكلمة   بي نوره الساري وهيبة

 
 الشالت كسال طريقتو   والناشر للختمية

 قول نهمتو سيدي قويةواليظلم يطفي حريقتو   
 

 خمسين اتوفى السيد   يا ميرغني االشراف 
 واميرغني الصراف من الغيوب غراف جاب الطريق الشافي

 خمسين اتوفى السيد   في سبدرات نقلو لكسال
 والصالح كان والجيد   والمضرب كان للمثال

 
 صليت عليك يا وافي   صلوات علي الذرية

لسريةعدد المبين والخافي   جهرية وا  
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 الشيخ عبد الباقي أزرق طيبة

 

 عبد الباقي ود حمد النيل   أزرق طيبة ما ليهو مثيل

 دا العركي العدل الميل

 

 ود فاطمة وجده اب شرا   ومات قبل ستين سنة

 والسيرته دين ومعبرة   ومية سنة عاش بالهنا

 

 اسكانه طيبة وطورا    ومدارس اوالد والبنات

 ونورا   واتوه من كل الجهاتوالخلوة زادا 

 

 عالم ومالك مذهبه    واهتم بي حفظ الكتاب

 والمولى زادوه ويوهبه   التقوى والدين والمتاب

 

 خالفته زي خمسين سنة    واتقن علوم الدين كل

 للمركز الصحي وبنى    يطبخ بايده وقوله كل

 

 كان ماله للغني والفقير    وحنتوب اراضي بيوهبا

 شيخ والصغير   والمراة والطفل الحبىكان يكرم ال

 

 يخدم ضيوفه بال خدم   ويطبخ الصناف الطعام

 هندي الشريف وكتين قدم   ياكل طبيخ الشيخ تمام

 

 في طيبة زاروه الشيوخ   الهندي ومكاشفي الكريم

 والميرغني تاج الشموخ   وآالف بشر زارو الحميم

 

 الكتابارشد مئات الصالحين   وحفظ آالف 

 واكرم كمان الدارسين   وكم شقي على ايده تاب

 

 صلوات تسر السامعين   وسالمي للبدر المنير

 قول يا ودود حي يا معين   تغفر ذنوب المستجير
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 البرعي ود الفاتح الشيخ
 

 نعم الشجرة ونعم الفرع   شيخنا الفاتح ود البرعي
 ديل ارباب الدين والشرع

 
وستين   وهو المولود بزريبة الخيرعمر الشيخ خمسة   

 مدده تقيل في الدين ومتين   نعم العقبى ونعم الدير 
 

 ود البرعي وود بالال   وجده وقيع هللا السماني
 قط في الخير ما يقولك الال   رمز الجود الفيك زماني

 
 اما ابوه الشيخ البرعي   في صلواته قرب وفاته

 لدين والحق ما فاتهقام بالتقوى وقام بالورع    قطار ا
 

 زينة بلده وزينة اخوانه   كريم اخالق والناس حبوه
 درس لعلومه حفظ قرآنه   وماهر يملى مكانة ابوه

 
 علمو جليل وخطابته اجل   نثره بليغ وجلوسه لطيف
 ومدحه كمان شاعرنا فحل   بي كلمات معناها وريف

 
 ناب الشيخ في بعض مهامه   وفي دعواته ومؤتمراته

 في عمله رزين وهمام   امانة الشيخ من هللا وجاته وكان
 

 داعي الوحدة سالم واسالم   وشيخ الفاتح جامع الصف
 وفي السودان كم ليه كالم   وشيخ الفاتح ناره يطفي

 
 صالتي عليك نوارة بلدي   رسول هللا الساكن قلبي 

 صالة تنجي بناتي وولدي   تنجي صحابي وتقبل طلبي
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 الجيلي الشيخ
 

 المولود في ربيع الزين    مبارك عمره جاه يس
 

 المولود في ربيع الزين   عمره تالتة زيد ستين 
 يا رب يبلغ المئتين   مبارك عمره جاه يس 

 
 المولود في جنان طابت   والحفيان بيه اتباخت

 طابت بيه قد طابت   وطابت للرجال جابت
 

 رالجيلي في العلم وافر   مليان كالبحر داف
 من ابواته بالمدود ظافر    والجيلي خلقه ما نافر

 
 دا الجيلي حفظه قرآنا   دا الجيلي حجة في زمانا
 الجيلي بالدروس صانا    والجيلي في السلوك زانا

 
 جيلينا قلبك الطاهر    والجيلي بالطريق ماهر
 جيلينا نورك الباهر  والجيلي في االدب زاهر

 
 لوة وتكيةالفاتح بابه للمية   راعيت خ

 ومجمع نور وداخلية  واجواد يحمل الدية
 

 الطب مركزه الجيلي   والفقه علمه كالسيل
 يا الجيلي قايم الليل   كالنيل وافر الكيل

 
 مدحك لي نبي هللا   مديحا للقلوب جال
 بالحمكة لالله دل   يا رب بيهو تتعال

 
 صلوات للنبي االمي   سالم من ابوي وامي 

 واالخو وعمي   صالة تكشف الغم خالي 
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 القوم مكاشفي
 

 حفيرو يالقي ليلو يقوم عبد الباقي

 مكاشفي القوم

 

 شيخنا النادر   في النفحات وارد صادر

 قال يا قادر   في االذكار بحرا هادر

 

 نسبو حسيني   في آل البيت شرف عيني

 ماهو بطيني   زاهد في قصور وطيني

 

 دايما يذهبمالكي المذهب   وللصالحين 

 نسبو الهبهب   كالمه لطيف قط ال يلهب

 

 غصنو الداني   قادري طريقة وجيالني

 في هللا فاني   وللمسكين يرحم حاني

 

 حفظه اساسي   من الفاتحة وللناس

 فقهو رواسي   وفي التوحيد نورا كاسي

 

 قبل مجيهو   وقبل دويهو الصار فاشي

 والكباشيبشرو بيهو   الشيخ التوم 

 

 مرشد وكامل   في التسعين يخدم وعامل

 مأوى الهامل   في شان هللا ماهو مجامل

 

 يا شكينيبة   فيكي جمال فيكي الطيبة

 وانتي حبيبة   وبالقرآن انتي ربيبة

 

 صالتي التامة   عليك رسول الناس عامة

 تكفي الطامة   وتكفي الشر تكفي السامة
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 امرح اسد الطيب شيخ
 

 الطيب اسد امرح   بالسنة وعلومة مصرحشيخ 

 للمذهب اليفتي ويشرح    للفقراء والناس بيفرح

 

 شيخ احمد طيب ومكمل   وبالقرآن انوار متجمل

 في الفانية وقصور ما اتامل   وحواره ال ساب ال همل

 

 سبعطاشر للخيرات داني   وسبعة سنين في خيم بنيان

 ينعش للسودانمن طيبة طريقو السماني   ويرجع 

 

 سيدي الطيب اليح سيرو   وبالقرآن علمه وتفسيرو

 اليجبر لألمر كسيرو   واليطلق للعامي اسيرو

 

 السافر لي مصر وبالدا   وطريقو في هللا وعبادة

 اورادو وحزامو اشادا   وفي االزهر ادوني شهادة

 

 وللعابد في الغار وجبال   بجالل وكمال وجمال

 ل   كحصينا من شر ووبالاحزابه في الدين وحبا

 

 بواليته شهدولو رجال   وبي علمه ما بجيهو جدال

 وبي طرقو الخمسة عدال   وبي ماله مقسوم وحالل

 

 يا ربي صالتك ابدية    بي صفة الهادي وسمدية

 من غير الكم والعددية   لرسولنا الهادي بنهدية
 


